
1998. évi  27. ( XII. 10.) sz. önkormányzati rendelet 

és az ezt módosító 2000.évi 15.(V.1.) sz, 31/2008. (X.27.) sz.,  19/2009. (IX. 11.) sz. 

27/2010.(XI.25.) sz., a 16/2012.(V.10.) sz. valamint a 31/2012.(XII.17.) sz. önkormányzati 

rendeletekkel   

egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2. és 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. §. A rendelet célja a város területén a települési folyékony hulladék 

összegyűjtésével és elszállításával kapcsolatos tevékenység végzésével, valamint a folyékony 

hulladék ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás ellátásával és igénybevételével 

kapcsolatos helyi szabályok megteremtése. 

2. §. (1) A rendelet hatálya a város közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan 

tulajdonosra, kezelőre, vagy használóra (továbbiakban: tulajdonos) kiterjed függetlenül attól, 

hogy a tulajdonos természetes, vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági 

társaság. 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, az azokkal 

összefüggő tevékenységre. 

3. §. (1) Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban 

Testület) a város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalom mentes 

elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. 

(2) A Testület a folyékony hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 

ellátásával a Duna Menti Regionális Vízmű Részvénytársaságot (2600 Vác, Híradó út 3. - a 

továbbiakban: Szolgáltató) bízza meg és kötelezi a feladat ellátásával kapcsolatos jelen 

rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, valamint felruházza az őt megillető e rendeletben 

meghatározott jogosítványokkal. 

(3) A szervezett közszolgáltatás nem terjed ki a települési folyékony hulladék 

gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos tevékenység végzésére. 

4. §. (1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a 

települési környezet (különösen közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező 

tevékenységtől, illetőleg mulasztástól tartózkodni. 

(2) Az e rendelettel összefüggő tevékenység végrehajtásának ellenőrzése a város 

jegyzőjének feladata. 
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Fogalom meghatározások 

5. §. E rendelet alkalmazása szempontjából 

a) közigazgatási terület: a város önkormányzatának működési területe, mely 

belterületből (beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből (belterületen kívüli terület) 

áll. 

b) szolgáltató: a települési folyékony hulladék ártalom mentes elhelyezésére 

irányuló szervezett közszolgáltatás elvégzésére kijelölt szervezet. 

c) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban a közigazgatási területen belül 

közterületként nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények 

közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és fölüljáró), tulajdonostól 

függetlenül. 

d)  települési folyékony hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési 

folyékony hulladék kezelése és ártalom mentes elhelyezése. 

e) kezelés: a települési folyékony hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a 

kijelölt lerakóhelyre való elszállítása, 

f) ártalmatlanítás: a települési folyékony hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, 

illetőleg létesítményekben történő - újra hasznosítás nélküli - elhelyezése. 

g) a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás: a hulladék ellenőrzött és 

rendezett lerakását (befogadását), illetőleg feldolgozását vagy ártalmatlanítását szolgáló 

létesítmény üzemeltetése. 

h) ártalmatlanító telep: a települési folyékony hulladék leürítésére szolgáló 

terület, létesítmény illetve műtárgy; ide értve az itt foglalkoztatott személyek elhelyezésére és 

kiszolgálására épített létesítmények területét is. 

i) települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt 

szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, 

szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap 

kivételével. 

j) kijelölt lerakóhely: Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában lévő Városi 

Szennyvíztisztító Telep (2100 Gödöllő, Malomtó u. hrsz.: 0137/2) területén létesített fogadó 

és előkezelő műtárgy. 

 

A folyékony hulladék kezelése 

 

A tulajdonos feladatai és kötelezettségei 

 

6. §. (1) A 3. §. (1) bekezdésben rögzített közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa - a 

jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon - köteles igénybe venni, ha ingatlanán 
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települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze; és ha jogszabály, vagy hatósági 

határozat eltérően nem rendelkezik. 

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevő a jelen rendelet melléklete szerinti 

díjat a Szolgáltató által meghatározott módon fizeti meg. 

7. §. (1) A települési folyékony hulladékot kizárólag a külön jogszabály feltételei, 

illetőleg az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint szabad gyűjteni. 

(2) A települési folyékony hulladék elszállításáról az ingatlan tulajdonosa köteles 

gondoskodni, az ilyen irányú tevékenység végzésére jogosult vállalkozóval. 

 

A hulladék gyűjtésével és elszállításával összefüggő tevékenység 

 

8. § (1) A települési folyékony hulladék gyűjtésével és szállításával összefüggő 

tevékenység mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, 

közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően végezhető. 

(2) A települési folyékony hulladék gyűjtését és elszállítását az erre a célra 

engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel, csak az arra jogosult 

személy végezheti. 

(3) A gyűjtést és szállítást úgy kell végezni, hogy az szennyezést ne idézzen elő. 

Szennyezés esetén az azt okozó köteles a szennyezett területet megtisztítani, fertőtleníteni. 

(4) A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, 

címét. 

(5) Tilos a folyékony települési hulladékoknak a közterületen vízfolyásokba, 

árkokba, termőföldeken, szennyvíz- és csapadékcsatornák aknáiba, vagy bármely olyan 

területen történő leürítése, amelyhez az érintett hatóságok nem adtak hozzájárulást. 

(6) Tilos a települési folyékony hulladék járdára, úttestre, közterületre való 

kivezetése. 

(7) A gyűjtésre és szállításra használt eszközt közterületen tárolni nem szabad; 

kizárólag az engedélyezett telephelyen belül, a többi járműtől elkülönítetten tárolható. 

(8) A gyűjtésre és szállításra használt eszközök tisztítását és fertőtlenítését olyan, 

térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen szabad végezni, ahonnan az elhasznált 

víz a külön jogszabályban előírt előkezelést, és előtisztítást követően közműpótló 

berendezésbe vagy csatornába kerül. 

(9) A gyűjtést és szállítást végző személyeknek más célra fel nem használható, 

megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselniük. 

9. §. (1) A város közigazgatási területén csak azok a vállalkozók végezhetik a 

folyékony települési hulladék gyűjtését és elszállítását, akik a Szolgáltatóval szerződéses 

jogviszonyba kerültek. 

(2) A szolgáltatást igénybevevő és a Szolgáltató között szerződéses jogviszony a 

szervezett közszolgáltatás igénybevételével jön létre (Ptk. 387., 388.§.), melynek kezdő 

időpontja az a nap, amelyen a szolgáltatást igénybevevő a folyékony hulladék elhelyezésének 

igényét jelzi a Szolgáltató ügyfélszolgálatán; vagyis a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges  

mágneskártyát megvásárolja. 
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(3) A mágneskártya megvásárlásával a szolgáltatást igénybevevő jogot szerez a 

mágneskártya tartalmának megfelelő mennyiségű folyékony hulladék leürítésére a kijelölt 

lerakóhelyen. 

(4) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles a folyékony hulladék eredetét igazolni, 

az erre vonatkozó bizonylatokat öt évig megőrizni. 

(5) A mágneskártya megvásárlásának feltétele előző kártyán szereplő 

hulladékmennyiség eredetére vonatkozó bizonylatok, illetőleg számla másolatok benyújtása a 

Szolgáltató ügyfélszolgálatán.  

(6) Települési folyékony hulladék gyűjtésével és elszállításával foglalkozó 

vállalkozó a város területén csak akkor haladhat vállalkozói feladata ellátásához szükséges 

gépjárműjével,  amennyiben számlával tudja igazolni a folyékony hulladék eredetét, vagy ha 

üresen halad, akkor elismervénye van az utolsó leürítésről. 

 

A folyékony hulladék elhelyezése 

 

A települési folyékony hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás ellátása, 

a Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

10. §. Települési folyékony hulladékot kizárólag a Testület által kijelölt, külön 

jogszabály feltételei szerint engedélyezett hulladékártalmatlanító helyen szabad elhelyezni, 

leereszteni és ártalmatlanítani. 

11. §. (1) A Szolgáltatónak a város közigazgatási területén hatósági engedéllyel 

rendelkező telephellyel, a közszolgáltatás szakszerű ellátásához, valamint a tevékenység 

gyakorlásából a környezetre gyakorolt és azonnali beavatkozást igénylő káros hatás 

elhárításához szükséges felszereléssel és eszközökkel kell rendelkeznie. 

(2) A közszolgáltatás teljesítéséhez a Szolgáltatónak rendelkeznie kell 

a)  a közszolgáltatás megszervezéséhez és teljesítéséhez a külön jogszabályok 

előírásainak megfelelően képzett és megfelelő létszámú szakemberállománnyal, 

b)  ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel a város közigazgatási 

területén, 

c)  a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. 

12. §. A Szolgáltató köteles az általa üzemeltetett lerakóhely nyitvatartási rendjében 

meghatározott időtartam alatt a települési folyékony hulladékot fogadni; a lerakás, leeresztés 

folyamatát ellenőrizni a környezetvédelmi, talajvédelmi és közegészségügyi előírásoknak 

megfelelően. 

13. §. A Szolgáltató a beszállított hulladék adatairól nyilvántartást köteles vezetni, 

melyet öt évig meg kell őriznie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék: 

a) mennyiségét, 

b) minőségét (lakossági, egyéb kommunális), 

c) eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése, címe). 
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14.  §. (1) A Szolgáltató - a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével 

történő intézkedések mellett - jogosult megtagadni a hulladék fogadását abban az esetben, ha 

a) a folyékony hulladék minősége nem felel meg a jogszabályi előírások alapján 

meghatározott paramétereknek; s ezáltal veszélyeztetésre kerülne az előírás szerinti 

szennyvíztisztítási technológia, 

b) a szolgáltatást igénybevevő a hulladék lerakásának díját a Szolgáltató felé nem 

egyenlítette ki; illetve ha az elhelyezni kívánt folyékony hulladék mennyiségére a leürítésre 

szolgáló mágneskártyán szabad egység nem található. 

(2) A Szolgáltató az (1) bekezdés a) pont esetén köteles a szolgáltatást 

igénybevevő részére felvilágosítást nyújtani a szennyezett hulladék más, erre a célra kijelölt 

lerakóhelyre történő elszállításának és elhelyezésének módjáról és lehetőségéről. 

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja 

 

1
15. §. (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa, illetőleg a szolgáltatást igénybevevő díjat köteles 

fizetni.  

(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elhelyezett települési folyékony 

hulladék egységnyi mennyisége - 1 m
3
. A díjat az elszállított települési folyékony hulladék 

mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni. 

(3) A Szolgáltató minden év október 31-ig a következő évre vonatkozóan 

kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - 

önköltségelemzéssel alátámasztott, a Testület által elismert és műszakilag indokolt 

fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének függvényében. 

 

2
A rendelet betartásának ellenőrzése és jogkövetkezményei 

 

16. §.  Az e rendelet szerinti kötelező közszolgáltatás végzésével megbízott 

Szolgáltató köteles a jegyző felé jelezni, ha tevékenysége végzése során e rendelet 

szabályainak megsértését tapasztalja. 

17. §. (1)
3
  

 (2)
4
  

 (3)
5
 

 (4)
6
 

 

                                                           
1
 A bekezdés második mondatát és mellékletet hatályon kívül helyezte: az  1999. évi 25. /XII.20./ sz. önk. rend.  

2
 Az alcímet módosította: 16/2012.(V.10.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. május 11-étől. 

3
 Hatályon kívül helyezte: 31/2012.(XII.17.) sz. önk.rendelet. Hatálytalan: 2012. december 18-ától. 

4
 Hatályon kívül helyezte: 31/2012.(XII.17.) sz. önk.rendelet. Hatálytalan: 2012. december 18-ától. 

5
 Hatályon kívül helyezte: 31/2012.(XII.17.) sz. önk.rendelet. Hatálytalan: 2012. december 18-ától. 

6
 Hatályon kívül helyezte: 31/2012.(XII.17.) sz. önk.rendelet. Hatálytalan: 2012. december 18-ától. 
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Települési folyékony hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével 

kapcsolatos rendelkezések 

 

18. §. (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések 

ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pest megyei, illetőleg 

Gödöllői Intézete végzi. A szabálytalanságok megszüntetését a Pest megyei Intézet rendeli el. 

(2)  A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köztisztasági és egyéb 

kötelezettségek teljesítésének közterületi ellenőrzése a helyi Közterület-felügyelet feladata. 

(3) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek, és helyszíni 

bírságot is kiszabhatnak. 

Záró rendelkezések 

 

19. §. (1)  E rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba. 

(2) A Testület a kötelező közszolgáltatás ellátásának tapasztalatait évente értékeli. 

(3) Az egyes közszolgáltatások elvégzésére vonatkozó tevékenységek gyakorlásával 

kapcsolatos e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a településtisztasági szolgáltatás 

ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról szóló 4/1984. (II. 1.) ÉVM 

rendelet, a települési folyékony hulladék tárolásának, ártalmatlanításának és hasznosításának 

közegészségügyi szabályairól szóló 2/1985. (II.16.) EüM-ÉVM együttes rendelet, valamint a 

települési szilárd hulladékra és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás 

ellátásáról szóló 16/1996. (VII. 15.) BM-KTM együttes rendelet szabályait kell alkalmazni. 

  

 

Jogharmonizációs záradék 

 

 20. §
7
 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.  

  

Gödöllő, 1998. december 1. 

 

Dr. Gémesi György sk.      Dr. Nánási Éva sk. 

                       polgármester                          jegyző 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. január 8.   

                                                           
7
 Kiegészítette: 19/2009. (IX. 11.) számú önk. rendelet Hatályos: 2009. szeptember 11-től  


